
קול קורא להתממשקות לפלטפורמה
אפליקטיבית של נתיבי איילון

נתיבי איילון פתחו קול קורא לאחר פיתוח
היישומון שמאפשר תשלום ותכנון נסיעות במגוון
כלי תחבורה העומדים לרשות הציבור באופן
שניתן יהיה לקבל פתרון תחבורתי רציף עפ"י

צרכי הציבור.
 

התכנית שתצמצם את זיהום האוויר 

המשרד להגנת הסביבה מקדם תחבורה
ציבורית שתתבסס על צריכת חשמל. על פי
התכנית המוצעת על ידי המשרד להגנת
הסביבה, כל אוטובוס עירוני חדש יהיה ללא

פליטת מזהמים החל משנת 2025.

בתל אביב הוקמה סיירת שתפתור את
בעיית הכלים המפריעים לסדר במרחב

הציבורי

הסיירת "שותפים לסדר" תהיה אחראית על
שמירת הסדר בכלים הזרוקים במרחב הציבורי.
מדובר בשיתוף פעולה בין חברות מתחרות

לאחר שפעלנו לקידום הנושא עימם.
 

ב-2025 אפשר יהיה לרכוש רכב עם יכולת
אוטונומית

נשיא ומנכ"ל מובילאיי, אמנון שעשוע חשף את
דכן להשקת הרכב עים המעו רו רצף האי
האוטונומי. זה יתחיל ב-2022 שבה יפעלו בתל
אביב 100 מוניות ללא נהג כחלק משירות
רובוטקסי, ובהערכה שב-2030 אחת מכל עשר

מכוניות חדשות תהיה יכולת אוטונומית.

ד TomTom חושף ירידה בגודש ד מ
הפקקים

המדד מסכם את 2020 ומצביע על ירידה
בישראל ובעולם לגבי זמן תנועת הרכבים
בשעות שיא. בישראל מדובר בירידה של 9%
ובשאר הערים המרכזיות בעולם ממוצע הירידה

עומד על 21%.
 

חגיגה טכנולוגית: זכייה של ארבע חברות
 CES ישראליות  בתערוכת

19 סטארטאפים השתתפו בתערוכה שנערכה
בלאס וגאס. החברות הציעו פיתוחים חדשים
בתחום הניידות וארבע מתוכם זכו בפרס

החדשנות.
 

בארה"ב קידמו תקנות חדשות המקלות
על יצרני כל הרכב האוטונומיים

הסרת החסמים תוזיל את עלויות הייצור של כלי
הרכב האוטונומיים ותקל על שילובם על הכביש.

 

צפוף ברכבת: יישומון חדש שמתריע על
רמת הצפיפות בתחבורה הציבורית צובר

תאוצה

CoAPS מאפשרת שימוש ותכנון בתחבורה
ציבורית על מנת לצמצם התקהלויות והגנה מפני

התפרצויות המגיפה.

עלייה בשימוש באופניים

משבר הקורונה הביא לירידה של 60%-50%
במספר הקילומטרים של כל נוסע. בגלל

הנסיעות הקצרות והגבלות הסגרים, רבים עברו
להשתמש באופניים במקום הרכב הפרטי.

בריטניה החלה להשקיע בתשתיות
הכבישים עבור מכוניות אוטונומיות

מדד המוכנות לרכבים אוטונומיים בשנת 2020
דירג את בריטניה כאחד השווקים המתקדמים

בעולם בשלל תחומים: חקיקה, תשתיות
ותיקצוב.

כנס רכבים ותחבורה חכמה 2021

לשכת המהנדסים עורכת את כנס הרכב השנתי
ב27.04.2021.

בכנס יציגו את הפיתוחים והחידושים האחרונים
בתחום התחבורה החכמה, הנדסה ותעשיית

הרכב החשמלי והאוטונומי.
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אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

מה חדש?

MaaS מפגש בנושא אפליקציית

ביום רביעי, ה-10.02 נערוך מפגש חברות בנושא התממשקות לפלטפורמה אפקטיבית.

במהלך המפגש נציג דוגמאות לאפליקציות MaaS מהעולם ובעיקר, נשמע את חוות דעתן של חברות
שירותי ה-mobility בנושא.

אנחנו מזמינים אתכם להיות חלק ממנו ולהירשם אליו.
 

להרשמה>>

פרסום מדד ה-MaaS שלנו

החודש פרסמנו את מדד ה-MaaS החדש של Future Mobility IL. המדד עורך השוואה מקיפה בין
מדינת ישראל (אשר מיוצגת באמצעות מטרופולין גוש דן) לבין מדינות ומטרופולינים נוספים ברחבי

העולם כמו שטוקהולם, אמסטרדם או סינגפור.

מטרת המדד הוא לבדוק היכן ישראל מדורגת ביחס למדינות אחרות בנושא יישום והטמעה של שירותי
.Mobility as a Service

המדד ייבחן לאורך זמן סוגיות כמו:

גודש
הטמעת תחבורה חשמלית

תחבורה שיתופית
זמני תחבורה ציבורית

מיקרו מוביליטי
אינטגרציה ותשלום דיגיטלי

המדד יאפשר לציבור, למקבלי ההחלטות, לספקי השירות ולהוגי המדיניות לקבל אומדן מדוייק ומבוסס
לגבי מצבה של ישראל. ומציע יעדים קונקרטיים למדינת ישראל בקטוגריות שונות.

לצפייה במדד >>

סיכום אירועים

סדנת המעסיקים

ב-14.01.2021 נערכה סדנת מעסיקים שעסקה בנושא תחבורה חכמה בארגונים בישראל. הסדנה
חשפה עשרות מעסיקים לפתרונות הקיימים כבר היום בשוק הישראלי בנושא, מנתה את מגוון השיקולים
העומדים בבסיס ההחלטה לקדם שינוי מורכב כל כך וכן הוצגה דרכים שונות לבצע את הטמעת השינוי

בקרב מעסיקים בישראל.

בסדנה אירחנו את מנכ"לי החברות Shift, Ryde ו-Via Israel שהציגו את פעילות החברות שלהן
בנושא וכך הראו את ההשפעות של מהפכת התחבורה החכמה.

אנו מזמינים את המעסיקים לפנות אלינו לקבלת ליווי מקצועי לתהליך הטמעת היסעים חכמים
בארגונים.

למצגת הסדנה >>
לחוברת המקצועית מהסדנה >>

להקלטת הסדנה>>

חדשות מהארץ

להגשה >>

לכתבה >>

לכתבה >>

לכתבה >>

חדשות מהעולם

לכתבה >>

לכתבה >>

לכתבה >>

לכתבה >>
ליישומון >>

דעות ומחקרים

לנתונים המלאים >>

למאמר>>

עוד אירועים

להרשמה לכנס

 EcoMotion האירוע המרכזי של

האירוע יחל ב19.05.2021

הרשמה לאירוע

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת
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https://www.israel21c.org/13-israeli-startups-that-made-waves-at-2021s-virtual-ces-in-las-vegas/
https://venturebeat.com/2021/01/15/u-s-exempts-automated-vehicles-from-some-crash-standards/
https://www.uitp.org/news/new-eu-funded-application-co-aps-aims-to-reduce-spread-of-covid-19-in-public-transport/
https://coaps.eu/
https://www.intertraffic.com/news/pedal-power-2021-three-micromobility-developments/?utm_term=&utm_content=ITD2021_NB_01_A_EN&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrieven_2021&utm_source=RE_emailmarketing&tid=TIDP2745127X3CBB0036805E4209ABE3B8ED068DFD41YI2&noactioncode=1
https://www.intertraffic.com/news/autonomous-driving/autonomous-vehicles-2021-to-make-world-safe/?utm_term=&utm_content=ITD2021_NB_01_A_EN&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrieven_2021&utm_source=RE_emailmarketing&tid=TIDP2745127X3CBB0036805E4209ABE3B8ED068DFD41YI2&noactioncode=1
https://govforms.gov.il/mw/forms/HarshmaKenesCyber@mot.gov.il
mailto:futuremobilityil@gmail.com
https://www.futuremobilityil.com/
https://www.linkedin.com/company/future-mobility-il
https://www.facebook.com/FutureMobilityIL
http://app.activetrail.com/OptOut.aspx
http://app.activetrail.com/SpamAbuse.aspx
https://trailer.web-view.net/nslinks/0XA7B345C74AEB82B7BA022830AA129F80AE751E8DF83E53404402EBD2F42C2690BE03F61F56173B90B95D29F255FEE7606F04B3FFA18E95307C1CD1395241FB41BFA19C57546167EC1603DE791398666F5A8923BA4C25CCD82FE2BD91C429D87BEA45B0491EAE6318.htm

